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SAMENVATTING: 

Te beantwoorden onderzoeksvragen 
 
De Europese Unie (EU) telt ongeveer 1 200 zeehavens in 22 lidstaten [Europese 
Commissie, 2006], en deze zeehavens stellen allerhande faciliteiten ter beschikking voor 
het laden en lossen van goederen. Deze faciliteiten zijn op te splitsen in drie categorieën: 
(1) basishaveninfrastructuur, (2) terminalgerelateerde infrastructuur en (3) 
havensuprastructuur. In de verschillende Europese havens worden er investeringen gedaan 
in elk van die drie faciliteiten. Die investeringen kunnen verricht worden door publieke 
en/of private partijen, maar staatssteun voor om het even welk type 
zeehaveninfrastructuur of -suprastructuur kan de mededinging tussen de Europese havens 
vervalsen (of dreigen te vervalsen). 
 
Momenteel bestaan er geen gemeenschappelijke EU-richtsnoeren voor het verlenen van 
staatssteun aan zeehavens. Deze studie heft dan ook tot doel de volgende grote 
beleidsvragen te onderzoeken en er een antwoord op te geven:  
 
(1) Zijn er problemen met de bestaande regels voor de evaluatie van staatssteun voor de 

infrastructuur en/of suprastructuur van Europese zeehavens?  
(2) Zo ja, zijn er richtsnoeren vereist? 
(3) Zijn er andere mogelijkheden om de coherentie en doeltreffendheid van het Europese 

mededingingsbeleid te verbeteren met betrekking tot de financiering van de 
infrastructuur en/of suprastructuur van zeehavens? 

 
Definitie van staatssteun en ervaringen met een gemeenschappelijk Europees 
havenbeleid 
 
De definitie van staatssteun is afkomstig van artikel 87 lid 1 van het EG-Verdrag, dat 
vervangen werd door artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) [EU, 2008]. Artikel 107 omvat drie leden. Het eerste lid bepaalt welke 
staatssteun "onverenigbaar" is; het tweede lid geeft gevallen van de jure afwijkingen van 
het onverenigbaarheidscriterium; en het derde lid geeft gevallen van discretionaire 
afwijking van het onverenigbaarheidscriterium. Het artikel gaat als volgt: 
 
(1) Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van 

de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging 
door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of 
dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

(2) Met de interne markt zijn verenigbaar: 
(a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat 
deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten;  
(b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of 
andere buitengewone gebeurtenissen;  
(c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek 
Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voor zover deze 
steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische 
nadelen te compenseren. Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon kan de Raad op voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit 
punt vaststellen. 
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(3) Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd: 
(a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken 
waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan 
werkgelegenheid heerst en van de in artikel 349 bedoelde regio's, rekening houdend 
met hun structurele, economische en sociale situatie; 
(b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van 
gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de 
economie van een lidstaat op te heffen; 
(c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische 
bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de 
voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden 
veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad; 
(d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed 
te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het 
handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig worden 
veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad; 
(e) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, op 
voorstel van de Commissie. 

 
In lid 1 wordt verwezen naar "ondernemingen". De definitie die is vastgelegd door het 
Europees Hof van Justitie beschrijft een "onderneming" als "elke eenheid die een 
economische activiteit uitoefent, bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op 
de markt, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop ze wordt gefinancierd". 
 
In feite legt artikel 107 vijf criteria vast, die allemaal vervuld moeten zijn opdat de 
staatssteun onverenigbaar zou zijn met de interne markt:  
 
(1) de steun wordt verstrekt door een lidstaat of met staatsmiddelen bekostigd (bv. 

uitkeringen van de loterij en Europese fondsen);  
(2) de steun levert een voordeel aan de bestemmeling;  
(3) de steun begunstigt bepaalde commerciële ondernemingen of de productie van 

bepaalde goederen (en is dus selectief van aard);  
(4) de steun vervalst de mededinging of kan deze vervalsen;  
(5) als de activiteit verhandelbaar is tussen lidstaten, kan de steun het handelsverkeer 

ongunstig beïnvloeden.  
 
Artikel 107 stelt dat steunmaatregelen van de staten die de mededinging, door 
begunstiging van bepaalde ondernemingen, vervalsen of dreigen te vervalsen, 
onverenigbaar zijn met de interne markt. De staatssteun kan evenwel toelaatbaar zijn als 
ze als verenigbaar beschouwd wordt met de leden 2 en 3 van artikel 107. Uit de evaluatie 
van verschillende gevallen van staatssteun door de Commissie blijkt dat een flexibele 
interpretatie mogelijk is aan de hand van de leden 2 en 3. Dit zou tot 
concurrentievervalsing kunnen leiden en tot ongelijke spelregels tussen havens en/of 
tussen exploitanten in één haven. Gemeenschappelijke richtsnoeren zouden het ten minste 
mogelijk maken om doorheen de EU een transparanter kader voor overheidsfinanciering te 
creëren.  
 
De voorbije twintig jaar heeft de Commissie vruchteloos geprobeerd afgeleid recht in te 
voeren voor de tenuitvoerlegging van de internemarktregels in de havensector, via wat 
doorgaans de Port Packages I (2001) en II (2004) genoemd worden. De voorgestelde 
pakketten waren erop gericht de concurrentievervalsing tussen EU-zeehavens tot een 
minimum te beperken en transparantie te creëren in de investeringen. Beide Port Packages 
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werden verworpen op plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. Ondanks de 
beloften van de Commissie in 2007 en 2009 om een voorstel voor richtsnoeren met 
betrekking tot staatssteun voor zeehavens in te dienen, is er weinig vooruitgang geboekt. 

 
In 2010 werd de verantwoordelijkheid voor staatssteun overgeheveld van DG Move naar 
DG Comp. DG Comp kondigde toen een studie over overheidsfinanciering in zeehavens aan, 
waarvan de resultaten als basis zouden dienen om gepaste maatregelen te bepalen, zoals 
de opstelling van richtsnoeren voor staatssteun. In september 2011 deelde commissaris 
Kallas mee [cf. EG-perscommuniqué IP/11/1009] dat hij van plan was in 2013 een pakket 
maatregelen voor te stellen bestaande uit: (1) steun voor maatregelen met het oog op 
administratieve vereenvoudiging in de havens; (2) voorstellen om de transparantie van 
havenfinanciering te verbeteren; en (3) voorstellen voor maatregelen in verband met 
havendiensten.  
 
Of lidstaten haveninfrastructuur kunnen of dienen te financieren, hangt volledig af van hun 
economisch en vervoersbeleid en de organisatie van hun zeehavens. Indien de havens tot 
het openbaar domein behoren, zal de regering instaan voor 100% van de financiering en 
zal ze geen andere opbrengsten nastreven dan de positieve effecten die een haven kan 
opleveren. In het Verenigd Koninkrijk behoren de havens tot de particuliere sector en 
maken ze geen deel uit van het openbare domein. De regering van het VK heeft geen 
havenregelgever en laat deze verantwoordelijkheid over aan de particuliere sector. Daarom 
investeert de regering van het VK doorgaans niet in havens. 
 
Veranderingen in de financiering van zeehaveninfrastructuur   
 
De voorbije vijftien jaar werd de uitbreiding van de haven- en terminalcapaciteit vooral in 
de hand gewerkt door de containerhandel. Er is veel geïnvesteerd in haveninfrastructuur in 
een context van veranderende concurrentie tussen havens. Deze neemt steeds meer een 
regionale dimensie aan naarmate havens proberen een sterke positie te verwerven binnen 
een regio en samenwerkingsmogelijkheden met andere havens of achterlandlocaties 
onderzoeken. Vooral in het containervervoer zien we in Europa verschillende 
havennetwerken ontstaan die elkaar beconcurreren. De concurrentie tussen havens en 
havenregio's in Europa wordt ook heviger in andere vrachtsectoren. Het onderscheid tussen 
zeehavens in Noord- en Zuid-Europa is enigszins voorbijgestreefd, aangezien ze soms tot 
hetzelfde havennetwerk behoren, maar er is nog steeds een verschil in de hoeveelheid 
vracht die gegenereerd wordt en die hoger ligt in EU-havens in het noordwesten.  
 
Door deze ontwikkelingen is de rol van de havenautoriteiten aan het veranderen. Naast hun 
traditionele functies en verplichtingen zal de toekomstige rol van de havenautoriteiten erin 
bestaan om uitstekende verbindingen tussen het havengebied en het achterland te 
ontwikkelen en te handhaven, via diverse intermodale vervoersystemen, en om de 
bedrijfsprocessen vlotter te laten verlopen voor de belanghebbenden.  
 
De voornaamste rol van de havenautoriteiten is verschoven van regelgever naar facilitator 
van de logistieke ketting via:   
 
(1) de optimalisering van de havenprocessen en -infrastructuur; 
(2) het opnemen van een centrale rol in de creatie van platformen met alle 

belanghebbenden om problemen aan te pakken die de logistieke prestaties ongunstig 
beïnvloeden;  

(3) het bevorderen en in stand houden van een efficiënt intermodaal vervoersysteem;  
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(4) de ontwikkeling van strategische relaties met het achterland.  
 
In deze studie worden verschillende lidstaten apart geanalyseerd, wat aantoont dat er 
onderling vele verschillen bestaan op het vlak van zeehavenbeleid. Een paar voorbeelden: 
 
 Slovenië heeft een gecentraliseerd zeehavenbeleid onder toezicht van de staat; 
 het Verenigd Koninkrijk heeft een volledig geprivatiseerd havensysteem; 
 in vele andere EU-landen zijn de zeehavens "landlord ports". 
 
Als gevolg daarvan zijn er grote verschillen in de financiering van de haveninfrastructuur 
tussen de landen. Slovenië en het Verenigd Koninkrijk kennen geen staatssteun door de 
manier waarop hun havens georganiseerd zijn, terwijl er in alle andere landen 
gevalsstudies zijn van havenautoriteiten die staatssteun ontvangen.  
 
De algemene trend die vastgesteld wordt in het havenbeleid en de financiering van de EU-
zeehavens is een (trage) evolutie naar meer betrokkenheid van de particuliere sector. Dit 
betekent dat er vaker aan de havenautoriteiten gevraagd wordt om delen van de gewenste 
investeringen in haveninfrastructuur te financieren, terwijl de lidstaat niet langer een 
leidende rol speelt wegens beperkte investeringsbudgetten. We zien deze trend in alle 
landen. Zo maakt het havenbeleid in Duitsland en Frankrijk momenteel een 
hervormingsproces door, terwijl deze hervorming in Italië en Spanje al eind vorige eeuw 
plaatsvond. 
 
Overheidsfinanciering van zeehavens wordt in de praktijk vaak niet als 
staatssteun beschouwd  
 
Het was de voorbije tien jaar heel gebruikelijk in de EU om de infrastructuur van zeehavens 
– zowel de basis- als de terminalinfrastructuur – uit overheidsmiddelen te financieren. Om 
concurrerend te zijn en marktaandeel te verwerven, is het vaak nodig continu te investeren 
in de infrastructuur van zeehavens. Zoals gezegd zijn er vele verschillen in financiering 
tussen de EU-lidstaten, wat onder meer te maken heeft met de rechtsvorm van de 
zeehaven.  
 
In de zuidelijke EU-landen spelen centrale overheidsorganisaties soms een rol in de 
financiering van de infrastructuur van zeehavens, door bv. borg te staan voor 
bankleningen. In Italië ligt de rolverdeling tussen de organisaties voor de financiering van 
havens niet helemaal vast, hoewel er nieuwe regionale havens geopend werden in 2010. 
De reden hiervoor is dat de diverse haveninfrastructuren die geen deel uitmaken van de 
basisinfrastructuur niet duidelijk gedefinieerd zijn. In noordelijke EU-landen kunnen 
verschillende overheidsorganisaties een rol spelen in de staatssteun. In Frankrijk en 
Nederland hebben de nationale regeringen de leiding in handen, terwijl de federale 
regeringen en/of gemeenten een belangrijke rol spelen in Duitsland en België. In het 
Verenigd Koninkrijk is er dan weer geen belangrijke rol weggelegd voor de regering, 
aangezien die niet verantwoordelijk is voor enige investering in grote zeehavens in het VK.  
Alle investeringen moeten gebeuren door particuliere havenbeheerders en/of in veel 
mindere mate door zichzelf financierende trusthavens (vooral voor toegangskanalen en 
onderhoud van de waterwegen).  
 
De organisatorische en financiële verschillen tussen noordelijke en zuidelijke EU-havens 
hebben geen invloed op de manier waarop staatssteun behandeld wordt door artikel 107 
van het VWEU, dat altijd de basiswetgeving vormt. 
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De geëvalueerde gevallen van staatssteun die in deze studie aan bod komen, geven aan 
dat het inroepen van de leden 2 en 3 van artikel 107 niet altijd tot meer transparantie leidt. 
In feite kan de overheidsfinanciering van zeehaveninfrastructuur de mededinging tussen 
havens en logistieke ondernemingen in de EU vervalsen (of dreigen te vervalsen). In de 
negen lidstaten die gecontroleerd werden, werden de voorbije 10 jaar minstens tien 
gevallen van overheidssteun geëvalueerd.  
 
In al deze gevallen kwam de Commissie tot de eindbeslissing dat er geen bezwaren waren. 
In geen van deze geëvalueerde gevallen kwam men dus tot het besluit dat de 
overheidsfinanciering onverenigbare staatssteun vormde.  
 
Het geval Ventspils is bijzonder interessant. De Commissie lijkt een andere benadering te 
volgen ten aanzien van havenautoriteiten, waarbij havens als "ondernemingen" aangezien 
lijken te worden. Dit impliceert eigenlijk dat alle overheidsinvesteringsprogramma's in 
havens aan de Commissie gemeld moeten worden. 
 
Er is een wetgevingsinitiatief nodig om de interpretatie van artikel 107, en in het bijzonder 
de leden 2 en 3, transparanter te maken. Richtsnoeren voor staatssteun aan havens lijken 
de meest geschikte oplossing. 
 
We besluiten dat, ondanks diverse pogingen die door de jaren heen in de EU ondernomen 
werden om specifieke richtsnoeren op te stellen voor de evaluatie van staatssteun in de 
zeehavensector, er momenteel geen bestaan. De Commissie lijkt verdeeld over de zaak. 
Nochtans deelde commissaris Kallas in 2011 mee dat hij van plan was een pakket 
voorstellen in te dienen in 2013, om onder meer de bureaucratische rompslomp in havens 
terug te dringen, de transparantie van de havenfinanciering te verbeteren en maatregelen 
over havendiensten in te voeren. Als gevolg daarvan wordt artikel 107 van het VWEU 
momenteel aangezien als de basis om te bepalen of staatssteun in zeehavens 
aanvaardbaar is. In de praktijk laten de leden 2 en 3 ruimte voor interpretatie. 
 
Antwoord op de drie grote beleidsvragen 
 
Tegen de achtergrond van deze conclusie kunnen de volgende grote onderzoeksvragen 
beantwoord worden: 
 
(1) Zijn er problemen met de bestaande regels voor de evaluatie van staatssteun voor de 

infrastructuur en/of suprastructuur van Europese zeehavens? 
Antwoord: ja, dit lijkt het geval te zijn, vooral met betrekking tot de transparantie. 
Het bestaan van overheidsfinancieringsprogramma's kan momenteel tot niet-
transparantie leiden ten aanzien van belanghebbenden, wat op zijn beurt tot een 
perceptie van oneerlijk voordeel kan leiden, zelfs als dit niet het geval is.  

 
(2) Als er problemen zijn, is het dan nodig om de evaluatieregels te wijzigen of om 

richtsnoeren op te stellen met het oog op geschikte regels? 
Antwoord: ja, een oplossing in de vorm van richtsnoeren voor staatssteun voor 
havens is wenselijk. De adviseurs zijn van mening dat het beter is richtsnoeren op te 
stellen dan een institutioneel kader te creëren. De Europese havensector is heel divers 
en dit betekent een meerwaarde voor de EU. Ze moet dan ook behouden blijven, 
maar een "one size fits all"-benadering voor het Europese havenbeleid is in de praktijk 
niet haalbaar. Op het niveau van de lidstaten moeten specifieke initiatieven ter 
ondersteuning van de havensector mogelijk blijven, op voorwaarde dat ze verenigbaar 
zijn met de internemarktregels. Strikte regels in de vorm van een institutioneel kader 
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kan het concurrentievermogen van de Europese zeehavens schaden en de flexibiliteit 
van het beleid in het gedrang brengen. De volgende principes moeten centraal staan 
in elk toekomstig Europees initiatief: (1) rechtszekerheid, (2) gelijke spelregels en (3) 
open toegang tot de markt. 

 
(3) Zijn er andere mogelijkheden om de coherentie en doeltreffendheid van het Europese 

mededingingsbeleid te verbeteren met betrekking tot de financiering van de 
infrastructuur en/of suprastructuur van zeehavens? 
Antwoord: waarschijnlijk niet. De auteurs zijn van mening dat de beste optie erin 
bestaat richtsnoeren te ontwikkelen om de coherentie, transparantie en 
doeltreffendheid van de Europese haven- en mededingingsbeleidslijnen te verbeteren 
met betrekking tot de financiering van de infrastructuur en/of suprastructuur van 
zeehavens. Richtsnoeren worden verkozen boven een kader voor het in rekening 
brengen van infrastructuurkosten, aangezien de laatste optie meer tijd vraagt om uit 
te voeren en minder flexibel is in de praktijk. De voorkeur gaat ook uit naar 
richtsnoeren omdat de zeehavensector in de EU een verscheiden en complex 
wetgevingskader kent, en het dus niet gemakkelijk zal zijn om lidstaten nieuw primair 
recht te laten aanvaarden. 

 
Rekening houdend met wat voorafgaat, bestaat de voornaamste aanbeveling voor het 
Europees Parlement erin gemeenschappelijke richtsnoeren op te stellen voor de 
overheidsfinanciering in lidstaten van de Europese Unie van: 
 
 haventoegang en basisinfrastructuur; 
 terminalgerelateerde infrastructuur; 
 suprastructuur en verwerkingsmateriaal. 
 
De beraadslagingen van het Europees Parlement over een initiatief voor 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor overheidsfinanciering en staatssteun voor de infra- 
en suprastructuur van zeehavens zouden ook betrekking moeten hebben op: 
 
 de uitbreiding van de richtlijn inzake financiële helderheid naar alle grote EU-

zeehavens;  
 de voorwaarden voor het verlenen van concessies aan commerciële ondernemingen; 
 compensaties (bv. ecologische compensaties). 
 
De transparantie van de rekeningen van havenautoriteiten is een ondersteunende factor 
voor de gemeenschappelijke richtsnoeren. Zonder transparantie van de rekeningen, waarbij 
de rekeningen voor de overheidsfuncties van de havenautoriteiten gescheiden worden van 
hun commerciële inkomsten, kan staatssteun niet besproken worden. 
 
De kwestie van overheidsfinanciering van terminalgerelateerde infrastructuur en inkomsten 
in de vorm van huurgelden die betaald worden door de terminalexploitant, kan onderhevig 
zijn aan concurrentievervalsing. Huur- en pachtgelden voor terminalgerelateerde 
infrastructuur (bv. aanlegplaatsen) zouden de investeringskosten van de betrokken 
overheid moeten dekken (nationale, regionale of lokale autoriteiten), met inbegrip van een 
marktconform rendement op investering. Maar er lijken verschillen te zijn tussen de huur- 
en pachtgelden die de terminalexploitanten betalen in de verschillende lidstaten. Het 
afsluiten van niet-marktconforme terminalconcessies die de investeringskosten niet dekken 
en geen huur genereren, kunnen tot concurrentievervalsing leiden, niet alleen binnen een 
haven maar ook tussen havens. Concessieregelingen vallen buiten het toepassingsgebied 
van deze studie. 
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Een ander belangrijk probleem, voornamelijk in de landen aan de Middellandse Zee en de 
Zwarte Zee, is de concurrentievervalsing tussen EU-havens en sommige havens in derde 
landen. Hoewel de bepalingen van artikel 107 alleen betrekking hebben op de interne 
markt, en derde landen dus uitsluiten, zou er gewerkt moeten worden aan de bevordering 
van gelijke spelregels voor EU-havens en sommige havens in derde landen.  


